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A bíróság visszahelyezte a 
jogtalanul kirúgott képviselőt 

 

Lapunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy közsé-

günk önkormányzata összeférhetetlenséget állapított meg dr. Apró 

Zsolttal szemben, és képviselőségét megszüntette.  

Az érintett a döntés ellen kérelmet nyújtott be az illetékes 

bírósághoz. A Csongrád Megyei Bíróság három bíróból álló ta-

nácsa 2008. március 4-én ült össze, és megállapította azt, hogy a 

csengelei önkormányzat döntése törvényellenes volt, ezért azt hatá-

lyon kívül helyezte. A végzés szerint jogszabálysértő volt a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, valamint a képviselő-testület eljárása, amikor a 

kérelmezővel nem közölték az eljárást megindító alpolgármesteri 

kezdeményezést, illetve a bizottsági előterjesztést. Megállapították 

azt is, hogy bírósági beadvány szerkesztése nem alapozhatja meg 

az összeférhetetlenség kimondását. 

Az ügy részletesebb tárgyalására lapunk következő számában 

kerítünk sort. 

M. M.      

 
Folytatódik a gyűjtés! 

 

A csengelei gyógyszertár más a második pénzgyűjtési akció-

ját fejezte be. Az 1 és 2 forintos érmék bevonásáig, február végéig 

összesen 14.613 Ft gyűlt össze, melyet az egyházközség kapott 

meg a húsvéti rendezvény lebonyolítására.  

Az újabb adománygyűjtés az óvoda megsegítésére indult. A 

felajánlók pénzét gyerekjátékok beszerzésére fogják fordítani. A 

műanyag gömbbe a forgalomban lévő pénzek mellett továbbra is be 

lehet dobni a kivont érméket is. 

Tóth Tiborné         
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A népszavazás csengelei 
eredményei 

 
Községünkben a névjegyzékbe felvett 1589 személy közül 

842 fő szavazott, tehát a részvétel 52,98 %-os volt. Az általános 

iskolai szavazókörben 1 választópolgár részvételét visszautasítot-

ták. Nézzük az eredményeket!  

Arra a kérdésre, hogy "Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvő-

beteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népsza-

vazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?" 

833 fő szavazott érvényesen. 781-en (93,76 %) igennel, 52-en (6,24 

%) nemmel voksoltak. 

A második kérdés arról szólt, hogy "Egyetért-e Ön azzal, 

hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-

szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év 

január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?". Erről 833 fő nyilvání-

tott érvényesen véleményt. Igennel 767-en (92,08 %), nemmel 66-

an (7,92 %) szavaztak. 

Az utolsó kérdésre, hogy "Egyetért-e Ön azzal, hogy az álla-

milag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne 

kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?", 829 érvényes voks volt. 

Igennel 768-an (92,64 %), nemmel 61-en (7,36 %) szavaztak.    

 

*  *  * 
 

A csengelei és az országos adatok összehasonlítása 
 

 Részvé- 

teli a- 

rány  

Kórházi 

napidíj "igen" 

szavazatok 

Vizitdíj 

"igen" 

szavazatok 

Tandíj 

"igen" 

szavaztok  

Csengele 52,98 % 93,76 % 92,08 % 92,64 % 

Magyaror-

szág 
50,5 % 84,09 % 82,42 % 82,22 % 
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Készülnek a Nemere filmek 

 

A régóta falunkban élő író, Nemere István elég régen adott in-

terjút lapunknak. Legutóbb a múlt év nyári kiskunmajsai előa-

dásáról számoltunk be. A népszerű szerző most is, mint mindig, 

készségesen állt rendelkezésére a Csengelei Krónika kérdező-

jének.  

 

Eddig két ufós szaklap volt Magyarországon. Ezek közül a 

Színes UFO 2007 decemberében befejezte működését, melynek 

Ön is munkatársa volt. A jövőben hogyan lesz, visszatér a 

korábbi lapjához, az Ufómagazinhoz? 

- Nem! Az úgy volt, hogy volt az Ufómagazin és a Színes UFO. 

Hat, vagy hét éve, akik a Színes UFO-t kiadták, kiadtak egy másik 

újságot is, melynek az volt a címe, hogy Hihetetlen! Abban is 

megjelentek időnként ufós anyagok. Aztán, ahogy múltak az évek, 

rájöttek, hogy az ufók iránti érdeklődés erősen lecsökkent, mert 

nem történnek mostanában olyan események, amelyek újra 

felkorbácsolnák az emberek figyelmét. Oda lyukadtak ki, hogy 

megszűnik a Színes UFO, de megmarad a Hihetetlen!, sőt fel lesz 

turbózva 100 oldalra. Ebben lesz egy ufó rubrika, 8-10 oldal 

maximum, ha jól tudom. Ez a lap mindenféle más témákkal is 

foglalkozik, amik az embereket mostanában érdeklik. Mint például 

a történelmi rejtélyek, összeesküvés elméletek, mindenféle ilyesmi.  

A januári számban már három írásom is megjelent, de csak az 

egyik Nemere néven, a többi álnéven. 

Milyen érzés, hogy egy élő íróról már másodszor jelenik meg 

könyv? 

- Jó lett volna, ha három is megjelenik. Az elsőben, ami közvet-

lenül a rendszerváltozás előtt jelent meg, abban sok mindent nem 

lehetett még elmondani. Abban például nem lehetett elmesélni, 

hogy én szinte éhségsztrájkkal szabadultam meg a hadseregtől. 

Akkoriban még a Néphadsereg volt. Aztán, aki azt írta, egy fiatal 

újságíró  srác, az  nem  volt eléggé pontos. Helységneveket hibásan  
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írt, és hibásan is jelentek meg a könyvben, nem adta előtte ide 

átnézni. Ilyen szempontból nem volt jó, hogy 19 évig kellett vár-

nom a következőre, ahol már pontosabban lehetett mindenfélét ki-

hozni. Az eredeti kérdésre visszatérve jó érzés, ha az emberrel fog-

lalkoznak, és még jobb, ha nem negatíve foglalkoznak. De igazából 

nem volt különösebb hatással rám. Nem tudom, mások hogy van-

nak ezzel. 

Akkor a következő, Önről szóló könyvre megint 20 évet kell 

várni? 

- Szeretnék én még 30-40 év múlva is interjúkat adni! 

Az Önről szóló könyvet a Szamárfül Kiadó jelentette meg, 

melynek tulajdonosa Nagy Bandó András. Ismerték már ko-

rábban is egymást? 

- Sok éven keresztül tudtunk egymásról. Mint kiderült, ő is fi-

gyelgette, hogy én mit csinálok, és én is őt, de mindig elkerültük 

egymást. Emlékszem, még a 90-es évek elején mentem valahova, 

azt hiszem Miskolcra. Előző nap volt ott Nagy Bandó, és nagyon 

sajnálta – mondták nekem vissza –, hogy nem egy napra esett a két 

találkozó. Évekkel ezelőtt Szegeden, egy kiállítás megnyitásán 

futottunk össze, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Aztán néhányszor 

együtt dedikáltunk. Tavalyen is együtt dedikáltunk a könyvhéten. 

Ez is egy jó jelenet volt, mert ott ültünk egymás mellett órák 

hosszat, ott dedikált még 2-3 másik író barátunk, akiket szintén ő 

adott ki. A lánya is írt egy mesekönyvet, ő is dedikált. Órákig 

tartott a dedikálás, közben nem tudtunk két szót sem váltani 

egymással. Eljött már az idő, amikor nekem indulnom kellett, mert 

máshová is el kellett mennem dedikálni, és akkor a Bandó meg-

szólalt: "Jaj, de jót beszélgettünk!". Közben csak annyi volt, hogy 

amikor megérkeztem, szia, szia, és amikor elmentem, akkor megint 

szia, szia.  

Arról tud-e, hogy Nagy Bandónak is van kötődése Csengelé-

hez? Régen, még a téesz időkben építésvezető volt, de közben 

kőművesként is dolgozott. 

- Persze, amikor először találkoztam vele, már mondtam neki, hogy 

képzelje el, mi Csengelén lakunk. Ettől felcsillant a szeme. Ameny-  
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nyire jól tudom, első kőműves munkáját itt a környéken, vagy 

Csengelén csinálta. Azóta többször nyüstöltük, hogy jöjjön el. 

Mindig megígérte, de ennyiben maradtunk még eddig.  

Egyszer fel is lépett a lányával együtt Csengelén, hatalmas nagy 

bulit csinált! 

- Lehet, hogy még akkor nem laktunk itt, vagy nem tudtunk róla.  

Beszéltünk egyszer már régebben, hogy egyik regényét, a 

Pusztítót ellopták, és az USA-ban megfilmesítették Sylvester 

Stallone főszereplésével. Én átnéztem a stáblistát, de magyar 

hangzású nevet nem találtam rajta! 

- Van rajta egy magyar név, Steve Fazekas. Ő a film társproducere 

volt. Ő volt olyan ostoba, hogy nem titkolta el a saját nevét. Van-

nak kinn emigránsaink, akik innen hordják ki a könyveket, és ott 

pénzt csinálnak belőle.  

Nemrég megjelent DVD-n is a Fantasztikus nagynéni című re-

gényéből készült film. Ez megjelent annak idején VHS-kazettán 

is? 

- Persze. Először a Magyar Televíziónál, aki csinálta a filmet, annál 

voltak a jogok. Akkor videón is kiadták, és le lehetett otthon is 

vetíteni. Most is játszották a tévében, nincs másfél hónapja. Minden 

évben egyszer lejátsszák.  

Nem akarok a pénztárcájában turkálni, csak az érdekelne, 

hogy a film jogdíja a tévéé, vagy az íróé? 

- Természetesen egy része az enyém. Ennél az esetnél utána kellett 

járnom, és vagy 2-3 hónapomba került, míg egyáltalán kiderült, 

hogy kik ezek. Elismerték, hogy tartoznak valamennyivel. Nem 

volt ez valami nagy összeg, 20 ezer forint. Annak idején eladtam a 

jogokat a Magyar Televíziónak. Ha videón jelentették volna meg, 

akkor már nem szólhatnék semmit, de mivel egy újfajta hordozón 

jelent meg, ezért nekik fizetni kellett. Azt hiszem, ők azok a cég, 

amelyik nagyon sok filmet megvett a televízió archívumából, a régi 

filmekből. Ők ezeket kiadják, és ezen kaszálnak egy nagyot. 
 

(-r -ly) 
 

(folytatás a következő számban) 
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●Rólunk írták 
 

"Csodálatos volt, hogy 
megértettük egymást" 

 

Évente kétszer jelenik meg a "W la vita!"című folyóirat, melynek 

múlt év decemberi számában négy oldalas tudósítás jelent meg a 

vallói katolikus fiatalok csengelei látogatásáról. A sok színes fotót 

is tartalmazó írást az alábbiakban Zólyomi-Katona Theodóra 

fordításában közöljük. A folyóirat egy eredeti példánya a községi 

könyvtárban is megtalálható. 

 

Magyarország  

TESTVÉRISÉGBEN ÉLNI 
 

Nem mindennap esik meg az emberrel, hogy meghívást kap: 

töltsön néhány napot egy magyarországi plébánián. Don Vincen-

zóval azonban ez történt. Katona Attila és Zólyomi–Katona Theo-

dóra, a csengelei plébánia lelkipásztori munkatársai abból az alka-

lomból hívták meg őt, hogy öt éve épült fel falujuk temploma. 

Csengele 2000 lelkes dél-magyarországi falu a Szeged-Csa-

nádi egyházmegyében. Attila és felesége, Theodóra szervezi és vi-

szi előre az ottani egyházi életet. Attila 1999-ben Vallóban vendé-

geskedett, ahol alkalma nyílt megismerni Maria Orsola életét. Most 

arra kérte Don Vicenzót és a vallói közösséget, hogy tegyenek 

tanúságot néhány magyarországi egyházközségben Isten szolgáló-

leányáról. 

Így történt, hogy augusztus 27-én Don Vincenzo 22 emberrel, 

nagyrészt fiatalokkal együtt lelkesen indult Magyarországra. Az 

volt a feladatuk, hogy törekedjenek a hétköznapokban megélni a 

következő igét: „Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek” 

(1Tessz 4,3). Ezt segítette minden reggel a rövid ima és „a szeretet 

művészetének” néhány pontja fölötti elmélkedés. 
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A cikk kezdő sorai a "W la vita!" lapban 
 

 

Barátaink, Attila és Theodóra igen gazdag programmal vártak 

minket. Az utazás résztvevői így emlékeznek vissza: 

Az első nap az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban jártunk, 

ahol a magyarok eredetével ismerkedtünk meg. Este a kisteleki 

egyházközség látott vendégül bennünket. Itt még mindig erős az 

egykori kommunista rendszer hatása, mely akadályozta a szentmi-

séket és nem tette lehetővé, hogy a keresztények találkozzanak egy-

mással. A szentmise és a találkozó egyszerű volt, mi pedig igye-

keztünk, hogy ajándék legyünk mindenki számára, ahogyan arra II. 

János Pál pápa is emlékeztetett a Maria Orsoláról szóló filmben 

(ezt egyébként magyarra fordítva minden alkalommal levetítették a 

különféle közösségek számára, közösségi házakban, rendezvény-

házakban, faluházakban). 
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Blősz Attilát és Calaman Jánost, a két káplánt megragadta az 

a határozottság, mellyel Maria Orsola Istent választotta, és az a 

„közösségi szellem”, mely új arculatot adott a vallói közösségnek. 

„Szentek nem csak ezer évvel ezelőtt éltek – mondta Attila a kis-

teleki templomban bemutatott szentmise előtt, mikor Szent István 

királynak, Magyarország védőszentjének, és fiának, a fiatal Imre 

hercegnek életéről beszélt. – Azért fordítottuk le Maria Orsola 

írásait, hogy a mi plébániai közösségeink is megismerhessék e fi-

atal szent életútját”. 

Másnap Szegeden jártunk. Ellátogattunk a ferences rendház-

ba, ahol az egyik szerzetessel találkozva megtapasztalhattuk a 

ferences élet szépségeit. Megismerkedhettünk Isten szolgájának, az 

író és politikus Bálint Sándornak életével, akit a kommunista rend-

szer hite miatt állított félre. Ezt írta: „Isten mindent elvett tőlem, 

hogy önmagát adja nekem”. Élete sokban emlékeztetett a megfeszí-

tett és elhagyott Jézus tanítására. 

Megnéztük a város nevezetességeit, és olyan emberekkel is 

találkoztunk, akik a fokoláré mozgalom tagjai: este táncház volt, 

ahol nagyot buliztunk! 

Csengelét lovas kocsin jártuk be, majd a falu polgármestere 

és számos fiatal fogadott bennünket zenekarral és majorette cso-

porttal. A két település zászlóinak kicserélése, a csengelei polgár-

mester üdvözlő beszéde, és a Giorgio Bussone által felolvasott val-

lói polgármester levele emelték a találkozó jelentőségét. 

Csodálatos volt, hogy megértettük egymást, pedig olykor csu-

pán gesztusokkal kommunikáltunk. Ez azt erősítette bennünk, hogy 

a szeretet képes leküzdeni a nyelvi akadályokat. A faluházban is 

levetítették a Maria Orsola életéről szóló videót magyarul. 

Pénteken Budapestre kirándultunk. Csodaszép főváros! A 

Szűzanyának szentelt sziklatemplomban vettünk részt szentmisén, 

majd a Szent István bazilikába mentünk, ahol a Szűzanya szobra 

előtt, az immár oly távolinak tűnő 1961-ben Chiara Lubich imád-

kozott a kommunizmus bukásáért. 

Szeptember 1-jén, szombaton, utunk utolsó napján ismét 

Csengelén voltunk, és egész napunkat a csengeleiekkel töltöttük. 

Délelőtt  olasz-magyar  focimeccs,  délután játékos vetélkedő volt a  
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program. A nap végén, a szentmisén kölcsönösen megajándékoztuk 

egymást, és megköszöntük Istennek az együtt töltött szép hetet. 

Katona Attila így mondott köszönetet Don Vincenzónak és bará-

tainak: „Ti nem is tudjátok, milyen nagy missziós munkát végez-

tetek közöttünk. Szükségünk van olyan példaképekre, mint Maria 

Orsola, és olyan tanúságtevőkre, mint amilyen a ti plébániai 

közösségetek. Mindannyian bátorságot merítettünk az együtt töltött 

napokból”. 

Miután hazatértünk Magyarországról, minden résztvevő leírta 

benyomásait. Ezek közül idézünk most kettőt:  

„Azokban a napokban megértettük, az emberek miért érdek-

lődnek oly nagyon Maria Orsola iránt, aki nagy hatást gyakorolt 

rájuk. A magyar katolikusok története Szent Istvánig, és fiáig, a 24 

éves korában elhunyt Imre hercegig nyúlik vissza. Magyar bará-

taink örültek, hogy 1000 évvel később is találtak egy példaadó 

életet élő, szentség hírében álló fiatalt” (Don Vincenzo).   

„Inkább a magyarok szívében és életében tettük meg ezt az 

utazást Theodóra és Attila vezetésével, míg Maria Orsola segítsé-

gével olyan lelki kapcsolat alakult ki közöttünk, mely legyőzte a 

nyelvi és kulturális akadályokat. El-elgondolkodtam magyar ba-

rátaink életén: olyan nép ők, akik múltja szenvedésekkel, áldo-

zatokkal teli, az emberek pedig a beletörődés melankóliájába bur-

kolóznak. Ám mégis nagylelkűek, anyagi nehézségeik ellenére is. 

Azt hallottam, hogy a volt kommunista rendszer miatt templomba 

főleg idősek és nagyon fiatalok járnak. Azt éreztem, mikor ezeket az 

idős embereket néztem a kisteleki szentmisén, hogy ők – kerül, 

amibe kerül – hűségesek akartak maradni Jézushoz: olyan tanú-

ságtétel ez, mely úgy vélem, nem csupán a magyar, hanem va-

lamiképpen az európai egyház fennmaradásához is hozzájárult” 

(Claudio Malfati). 
 

 
 
 
 
 
 

 



-  87  - 

 

 

Beburkolták a piacteret 
 

Faluházunk környéke évek óta épül-szépül. Folyamatosan 

gondozott növényzet mellett tavaly díszburkolatos parkoló készült, 

az óvoda tér felőli oldala pedig kovácsoltvas kerítést kapott. 

A piactérrel azonban semmi sem történt. Nyáron a feláradt 

homokban, esős időben pedig a sárban járkáltak a vevők és eladók 

egyaránt. Végre az illetékesek is belátták, hogy ez így nem mehet 

tovább, és február végén fehér színű zúzott kővel befedték a pia-

cozásra szánt területet. Így remélhetőleg most már az emberek a 

vásárlással lesznek elfoglalva, és nem azzal, hogy éppen hová lép-

nek.        

M. M. 
 

 

A földbérleti rendszer Csengelén 
V. rész 

 
A csengelei földbérlő családok nyomorát jól jellemzi dr. Aig-

ner Károly szegedi főispánnak a népjóléti és munkaügyi minisz-

terhez írt – 1928. január 16. dátummal ellátott – kérelme:  

  "Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Uram! 

Törvényhatóságom külterületének leventeoktatói és a csenge-

lei iskolagondnokság elnöke egybehangzóan hozták tudomásomra, 

hogy a város külterületi kapitányságát képező Csengele városi 

földbérlőkből álló lakossága olyan irtózatos nyomorban sínylődik, 

hogy hatszáz iskolaköteles közül a téli hónapok folyamán csak 

mintegy száz gyermek látogathatja az iskolákat, mert sem ruhájuk, 

sem fehérneműjük, sem cipőjük nincsen, s hogy a szülők gyerme-

keiket felváltva burkolják különböző rongyokba, hogy a házból 

kimehessenek, az iskolalátogatási és leventekötelezettségeiknek leg-

alább részben eleget tehessenek. 

Én az  iskolaköteles  szegény gyermekeknek a város belterüle- 
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tén meleg téli cipővel való ellátása végett minden évben, ezúttal 

már nyolcadszor, kisrongyos akciót szoktam lefolytatni, melynek 

kapcsán a belterületi szegény gyermekeket mind sikerült ellátnom. 

A folyó télen akcióm révén kb. hétszáz pár cipő került kiosztásra, 

de társadalmi áldozatkészségből táplálkozó akciómat annyira kimé-

lyíteni nem tudom, hogy 143.000 katasztrális hold területű törvény-

hatóságom külterületi szegényeit is téli holmival elláthassam. 

Mindössze tíz pár cipőt tudtam a folyó évben a csengelei nyomor 

enyhítésére fordítani. Kénytelen vagyok tehát mély tisztelettel 

Nagyméltóságod atyai jóságú figyelmét felhívni a csengelei gyer-

mekek szívet tépő nyomorúságára azzal az alázatos kérelemmel, 

hogy ennek enyhítése céljából hozzám megfelelő ruhaneműket sür-

gősen kiutalni kegyeskedjék." 

A szívhez szóló kérvény valószínűleg nem hatotta meg a mi-

niszter urat, hiszen semmi nyoma annak, hogy enyhített volna a 

nyomorgókon. Viszont Szeged lakossága nagyarányú gyűjtésbe 

kezdett, és 1928 januárjának végéig már 1500 pengő készpénz és 

sok-sok ruhanemű felajánlást kaptak.  

Molnár Mihály 
(folytatjuk) 

 

 
Az autópályán is lopnak 

 

Rendőri berkekben régóta ismert bűnözői fogás, hogy az au-

tósok figyelmét elterelve a járműből értékeket tulajdonítanak el. 

Március 9-én, vasárnap délelőtt az M5-ös autópálya csengelei pihe-

nőjében történt ilyen esemény, ahol nagyobb összegű pénzt és 

mobiltelefont loptak el. 

Mivel az autópálya rendőrség már megszűnt, a nyomozást a 

Kisteleki Rendőrkapitányság folytatja az ügyben.                            
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60 ezerről 5 ezerre apadt a 
"jubileumi" bírság 

 

Lapunk múlt év őszén már foglalkozott azzal, hogy a Csen-

gelei Krónika 15. évfordulójára a polgármesteri hivatal 60 ezer fo-

rintos bírsággal lepett meg, mint felelős szerkesztőt, mert a kiadó 

változásakor nem kértem új engedélyt falunk címerének használa-

tára. Az ügy végére 2008. március 6-án tett pontot a Szegedi Városi 

Bíróság. De nézzük sorjában, addig mi történt! 

A kétszer 30 ezer forintos bírságról szóló határozatok ellen 

kifogásokat nyújtottam be, mert megítélésem szerint nem szüksé-

ges engedélyt kérni a csengelei címer használatához a falu életéről, 

történetéről szóló kiadványokhoz, illetve a második pénzbüntetés 

indoklásában egy nonszensz dologra való hivatkozás van. Az utol-

só esetben a helyi jegyző eltörölte a bírságot, viszont az első eset-

ben nem értett egyet az indokaimmal, így azt a bíróságra felter-

jesztette. Az illetékes bírósági titkár fenntartotta az első fokú hatá-

rozatot, ezért tárgyalás kitűzését kértem. 

A március 6-i tárgyaláson a csengelei polgármesteri hivatalt 

egy ügyvédnő képviselte, de jelen volt a jegyző és a polgármester 

is. A bíró részletesen kikérdezett a lap megjelenési körülményeiről. 

Az ügyvédnő bemutatott egy kérelmet, mely szerint lapunk kiadója 

2001-ben engedélyt kért a falu címerének használatára. Itt el kellett 

ismernem, tévedtem, nem emlékeztem erre a levélre. A védő ezután 

a bíróságra benyújtott irataim készítéséről érdeklődött, és az abban 

szereplő latin kifejezések fordítását kérte tőlem.  

A 40 perces tárgyalás végén a kihirdetett ítéletet szerint elkö-

vettem ugyan az engedély nélküli címerhasználatot, de a kirótt 30 

ezer forintos bírságot túlzónak tartva 5 ezer forintra mérsékelték.  

Mi ebből a tanulság? Úgy tűnik, a polgármesteri hivatalunk-

nak van pénze, ideje és energiája ilyen ügyeket kreálni, pedig egy 

egyszerű telefonnal el lehetett volna mindent intézni: "Misi, vedd le 

a címert, mert nincs rá engedélyed!" Nem ez történt…    

Molnár Mihály 
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H i r d e t é s e k 

 

 

2 db 8,5 m-es és 2 db 6 m-es fóliaváz eladó!  06-30/2 626 029 

Kisteleki háromszobás, téglaépítésű családi ház, a központhoz 

közel, eladó! Érdeklődni: 06-30/8 555 259  

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 

és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Vegyes tüzelésű ka-

zán, fa, szén, gáz is, konvektoros. Ugyanitt eladó 1 db üstház, 1 db 

szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép, 1 db Hajdú típusú, 200 lite-

res villanybojler olcsón. Érdeklődni lehet: Pálnok Sándor Csen-

gele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  (30) 4 448 598 
 

 

Hajnal – Bazár 
Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat!!! 

 

◉ Import tisztított női, férfi és gyermekruhák   ◉ Avon termékek 

◉ Cipők             ◉ Plüss figurák 

◉ Táskák 

 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8.30 – 15.30 

Szombat: 8 – 12 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! 
 

Kiskunmajsa, Félegyházi u. 15. 
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100 db körbálás szalma (szállítással is), 80-120 kg közötti súlyú 

hízók, valamint egy 4 lapos villanytűzhely újszerű állapotban 

eladó. Érdeklődni lehet Baranyi Józsefnél a Tápboltban 06-

30/3 228 453  

Virágboltomba alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező dolgo-

zót keresek virágkötői munkára. Érdeklődni lehet a virágboltban 

Sándor Józsefnénál. 

Akácfa, fűzfa és olajfa kuglizva, házhoz szállítva 1800 Ft/mázsa. 

Ugyanitt érett marhatrágya szállítással együtt 230 Ft/mázsa. Érd.: 

Balázs Tibor, Csengele, Tanya 531. 06-30/9 677 763 

A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 

eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 

Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 

06-30/6 377 970 

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-

nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 

vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-

30/3 282 375 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 

vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobile és Vo-

dafone szolgáltatók készülékeire. 

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 

megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 
 

 

Gépi hímzés! 
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 

szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 

szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 

köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 

árak! 

Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 

 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 

- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 

- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 

- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 

- Video átírása DVD-re 

- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 

- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 

- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 

- Szaktanácsadás         Nacsa Jánosné fényképész 

Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

  06-70/2 803 013 
 

========================================================= 
  

                       Havonta kétszer megjelenő közéleti lap 
 

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei  Krónikás  Egyesület  

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  6765 Csengele,  Felsza- 

badulás u. 2/A.    (62) 286 335         (30) 6 216 223        

E-mail: csengele@freemail.hu            Példányszám: 125            

Felelős  kiadó  és  felelős  szerkesztő:    Molnár  Mihály                             

A lap  szerkesztése a Nemzeti Civil Alapprogram  támo- 

gatásából  vásárolt  számítógépen  készül. © Copyright reserved! A lap másolá-

sa csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az újság szívesen fogad 

a szerkesztőség álláspontjával ellentétes, nem megrendelésre készült írásokat is.  

========================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


